Lublin, 07.06.2022r.
Komunikat nr 1

W związku z wszczętym przez „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą
w Lublinie zapytaniem ofertowym (nr ogłoszenia w bazie konkurencyjności: 2022-14275-111125) dotyczącym
zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU
GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakupu, dostawy, instalacji,
uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych
stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety , który prowadzony jest na rzecz projektu pt.: „Centrum
innowacji biotechnologicznych –BCG” (numer: POIR.02.01.00-00-0039/20), dla którego Spółka podpisała
umowę o dofinansowanie w zakresie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, z Działania 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, niniejszym publikujemy komunikat nr 1 w
zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

L.p.

Pytanie

Odpowiedź
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Dotyczy pkt. 6.8.11. Czy Zamawiający dopuszcza
komorę laminarną posiadającą oświetlenie
przestrzeni roboczej o intensywności 1418 lux
bez regulacji natężenia?
Dotyczy pkt. 6.9.3. Czy dopuszcza się zmianę
zapisu: ” Menu w języku polskim” na "Menu w
języku angielskim z możliwością późniejszej
aktualizacji oprogramowania do języka
polskiego"?
Dotyczy pkt. 6.9.4 Czy dopuszcza się zmianę
zapisu "Obudowa łatwa do czyszczenia
wykonana ze stali w standardzie
farmaceutycznym, wykonana z materiałów
odpornych na środki dezynfekcyjne." na
"Obudowa łatwa do czyszczenia wykonana w
standardzie farmaceutycznym, wykonana z
materiałów odpornych na środki
dezynfekcyjne"?

Zamawiający dopuści komorę z intensywnością
oświetlenia 1418 lux bez regulacji natężenia.
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Zamawiający dopuszcza możliwość późniejszej
aktualizacji oprogramowania do języka polskiego.
Aktualizacja oprogramowania powinna być ujęta
w oferowanej cenie urządzeń.
Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu na:
"Obudowa łatwa do czyszczenia, wykonana w
standardzie farmaceutycznym oraz wykonana z
materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne."

Niniejszy Komunikat stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania ofertowego.
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Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie.

Z poważaniem,
Zespół Zamawiającego
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